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حلضانة    معلومات حول التسجيل لاللتحاق 
  ٢٣٢٠/٤٢٠٢للعام الدراسى 

  
  ٧/١١/٢٠٢٢ إىل ٣١/١٠/٢٠٢٢من     :مواعيد التقدمي

 التقدم ٣١/٨/٢٠١٩ إىل ١/٧/٢٠١٨لفرتة من اد يلامومن حيق لكل طفلة  : عمر الطفلة عند التسجيل
  .إلجراءات القبول

  
  :إجراءات التقدمي

    ى املوقع اإللكرتوىنالتقدمي عل
 ٣١/١٠/٢٠٢٢املوافــق ثنــني إلالفــرتة مــن اىف  للمدرســة لكــرتوىنقــع اإل املوى اســتمارة التقــدمي املوجــودة علــمــلءبرجــاء 

  ً ظهرا١٢.٠٠ الساعة ٧/١١/٢٠٢٢  املوافقً ظهرا حىت االثنني١٢.٠٠الساعة 
للغة األملانية أو اإلجنليزية فقط ملء يتم: هام جدا تُيلتفتولن  االستمارة    . إىل االستمارات غري املكتملة البيا

  ملحوظة هامة
ت ويتم استبعاده ا بدقة وإال يعترب الطلب غري مكتمل البيا ت الطفلة ووالديها وإخوا   .جيب استيفاء كل بيا

المنا للطلـب علـى بريـدكم اإللكـرتوىن تؤكـد اسـت رسـالة تـصلكم سـوفاإللكـرتوىن بعـد اسـتيفاء طلـب اإلحلـاق علـى املوقـع 
حلـضانة طباعـإلضافة إىل ذلك جيـب أن تقومـوا ب ،رقم للطلبحتصلون على و والتوقيـع عليـه مـن ة طلـب االلتحـاق 

    . الوالدينكال
جيلهم من العام املاضي للعام احلايل تسري القاعدة التالية    :لألطفال الذين مت 

 الـــساعة ٣١/١٠/٢٠٢٢املوافـــق ثنـــني إلالفـــرتة مــن اىف ة  للمدرســـاملوقـــع اإللكــرتوىن ىعلـــ ميكــنكم التقـــدمي لكــرميتكم
 مع مراعاة أن يكـون لـديكم موافقـة كتابيـة ً ظهرا١٢.٠٠ الساعة ٧/١١/٢٠٢٢  املوافقً ظهرا حىت االثنني١٢.٠٠

    )٢٠٢٢مارس (من العام املاضي  لقاهرة بورومى شارل سان األملانية املدرسةمن 
ملدرسة   ًتسليم طلب التقدمي شخصيا 

كيد طلب التقدمي على املوقع  تـسليم املـستندات التاليـة مبقـر ً شخصيا الوالدينللمدرسة، جيب على اإللكرتوىن لكى يتم 
م وذلك ملدرسة بباب اللوقا   ىف أ

ء / ٥/١٢ املوافق أو االثنني /٣/١٢املوافق السبت     ٦/١٢/٢٠٢٢ املوافقأو الثال
ًثامنة صباحا حىت الساعة احلادية عشرة والنصف صباحاالساعة المن  ً 

 ً  
تاملتقدمات  )أ   : املصر

  .هلامتطابقة حديثة و  شخصية صور٤وعدد للطفلة شهادة امليالد املميكنة   
  :اجلنسيات األخرى  )ب

  .هلامتطابقة حديثة و  شخصية صور٤جواز سفر الطفلة وعدد   
ت  )ج   . وموقع من كال الوالدينِطلب التقدمي مطبوع ومستوف للبيا
   )مل يتم حتديدها بعد( رسوم التقدمي  ) د

رة صفحتنا الرئيسية  حول مواعيد و رسوم التسجيل  عننتظام ملعرفة املزيد من املعلومات اإلنرتنت علىيرجى ز
 . ومقابالت القبولإجراء اختبارات القبول

    وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
ور                      مسني دمحم               نيا هاكنربج    فرانس 

               مدير املدرسة                        االبتدائيةاملرحلةإدارة           
  


